
Zápis č. 6/13

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 28. 3. 2013 od 19 hodin na
Obecním úřadu ve Lhotě.

Program: 1) Zahájení
2) Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Kontrola zápisu z minulého zasedání
4) Došlá pošta
5) Diskuse
6)Usnesení
7) Závěr

Přítomni: Jan Krkavec, Radka Kratochvílová, Jiří Kolínský, Ing. Pavel Dvořák, Mgr. Václav
Slezák

Omluveni: Alena Kopejsková, František Uřidil

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Václav Slezák, Jiří Kolínský

Návrhová komise: Ing. Pavel Dvořák, Jan Krkavec

Zapisovatel: R. Kratochvílová

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1. Zahájení
Veřejné zasedání řídil starosta obce p. J. Krkavec, který v úvodu veřejného zasedání přivítal
přítomné členy zastupitelstva obce (ZO) a hosté. Prohlásil, že jednání ZO je řádně svoláno a
vyhlášeno. Konstatoval přítomnost většiny členů ZO a prohlásil zasedání za usnášeníschopné.
Návrh programu jednání ZO byl schválen všemi hlasy.

k bodu 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni všemi hlasy Mgr. Václav Slezák, Jiří Kolínský. Do návrhové
komise byli zvoleni všemi hlasy Ing. P. Dvořák, J. Krkavec. Zapisovatelem byla zvolena všemi
hlasy R. Kratochvílová.

k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:
Starosta obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání ZO ze dne 14. 3. 2013 byl zvolenými
ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na Obecním úřadu ve Lhotě. Nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky ani připomínky.

K bodu 4. Došlá pošta

Městys Všetaty - souhlas s odstraněním stavby pro pí. Macháčkovou, Na Průhonu 82
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Městys Všetaty - souhlas s odstraněním stavby pro Ing. Steinera, Na Průhonu 06

MÚ Brandýs nad Labem - St. Boleslav - kolaudační souhlas DČaV pro manž. Kutchanovi
Boleslavská 201

Krajský úřad StČ kraje - Zpráva o výsledku hospodaření DSa Cecemínsko

AVE CZodpadové hospodářství - Sběr nebezpečného odpadu, který proběhne dne 6. 4.2013
dopoledne a objemného odpadu od 5. -7. 4. 2013

k bodu 5. Diskuse:

Ing. Dvořák žádá písemný dodatek, že náklady vzniklé v případě 1. nepodařeného vrtu hradí
spol. Vodní zdroje. Starosta reagoval, že toto projednal s RNDr. Zelinkou, který se vyjádřil, že
pokud nedojde k úspěšnému navrtání vrtu na 1. pokus, obec bude hradit pouze 800,- Kčjm
vrtu. Ing. Dvořák, se dotázal, jak se pokračuje s projektem kanalizace vobci. Starosta
informoval, že 4. 4. 2013 proběhne další jednání ohledně projektu přípojek k nemovitostem.
J. Kollínský, reagoval, že by upustilo vybudování obecní kanalizace a vyřešil by to podporou
DČaV.

K bodu 6. Usnesení:

1. za schválilo všemi hlasy Návrh rozpočtu obce Lhota pro rok 2013.

2. za schválilo všemi hlasy Závěrečný účet svazku obcí Cecemínsko za rok 2012 a Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření DSa Cecemínsko za rok 2012 bez výhrad.

K bodu 6. Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a hostům za účast na dnešním jednání.

Jednání bylo ukončeno ve 20,30 hod.
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Starosta obce:
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